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«… ως Ίκκος ο Ταραντίνος, όνπερ ουν υμνεί Πλά-
των ο Αρίστωνος παρά τον της αθλήσεως χρόνο 
πάντη συνουσίας αμαθή και άπειρον διαμείναι 
απάσης. Και Ίκκω μεν όντι ανθρώπω, και Ολυμπίων 
ερώντι και Πυθίων, και κλέους αισθανομένω, και δό-
ξης γλιχομένω, μέγα ουδέν ην κεκολασμένος καθεύ-
δειν και σοφρώνως’ τα γαρ αθλά οι κλεινά και ην και 
εδόκει, κότινος Ολυμπικός, και Ισθμική πίτυς, και 
δάφνη Πυθική, και ζώντα μεν περιβλέπεσθαι, και 
αποθανόντα δε ευφημείσθαι.»

Το ερώτημα αυτό (ναι ή όχι στο σεξ τη νύχτα 
πριν από τους σημαντικούς αγώνες), με την υπό-
νοια πιθανής ελαττωμένης αθλητικής απόδοσης 
εξαιτίας της προηγηθείσης σεξουαλικής δραστη-
ριότητας, απασχολεί από δεκαετίες τις αθλητικές 
διοικήσεις, προπονητές, γυμναστές, αθλητιάτρους 
αλλά πρωτίστως τους αθλητές (Stefani LG και συν 
2016, Vendeira P 2017) .

Οι ιατροί, ως πάροχοι υγείας, πρέπει να συμβου-
λεύουν τους αθλητές σχετικά με το σεξ πριν από 
τους αγώνες, αλλά δεν είναι πραγματικά έτοιμοι 
γι’ αυτό από την τεκμηριωμένη ιατρική (evidence-
based medicine), οπότε οι συμβουλές τους στη-
ρίζονται περισσότερο σε απόψεις και μαρτυρίες 
(Vendeira P 2017).

Η πρώτη γραπτή άποψη ότι η σεξουαλική επα-
φή πριν από τους αγώνες μπορεί να επηρεάσει 
δυσμενώς την απόδοση ενός αθλητή, αποδίδεται 
στον Πλάτωνα και αφορούσε τον ολυμπιονίκη του 
πεντάθλου της 84ης Ολυμπιάδας (444 π.Χ.) και πα-
τέρα της αθλητικής διαιτολογίας Ίκκο τον Ταρα-
ντίνο (Orgass NF 2014). Μετά πέντε αιώνες (1ος 

αιώνας μ.Χ.), ο διάσημος Έλληνας ιατρός Αρεταί-
ος ο Καππαδόκης υποστήριζε ότι η δύναμη ενός 
ανθρώπου μπορεί να ενισχυθεί με τη διατήρηση 
του σπέρματος (Orgass NF 2014). Αργότερα, σύμ-
φωνα με τη μαρτυρία του (πρώην ποδοσφαιριστή) 
επικεφαλής ιατρικών υπηρεσιών της ομάδας Club 
Universidad Nacional Plumas Antonio Miguel, «οι 
προπονητές της δεκαετίας του ‘60, έδιναν στους 
παίκτες νιτρικό κάλιο, επειδή θεωρούσαν, αυτοί και 
οι υπεύθυνοι στρατώνων, φυλακών, μοναστηριών 
και παρόμοιων και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε 
επιστημονική τεκμηρίωση, ότι περιόριζε τη σεξου-
αλική επιθυμία» (Vendeira P 2017). O πανίσχυρος 
μποξέρ Muhammad Ali (Cassius Clay), δήλωσε ότι 
δε θα έκανε σεξ για έξι εβδομάδες πριν από έναν 
αγώνα επειδή αυτό «κλέβει» ενέργεια (Fisher GJ 
1997). O προπονητής της αμερικανικής ολυμπια-
κής ομάδας στίβου Bill Bowerman ζήτησε από τον 
αθλητή μέσων αποστάσεων (800μ) David James 
«Dave» Wottle να αναβάλλει το γάμο του για μετά 
την Ολυμπιάδα του Μονάχου το 1972 (όπου και 
κατέκτησε χρυσό μετάλλιο) (Orgass NF 2014). 

Στην ταινία του 1976 «Rocky» ο εκπαιδευτής του 
μποξέρ Ρόκυ Μπαλμπόα δηλώνει ότι «οι γυναίκες 
αποδυναμώνουν τα πόδια», υποδηλώνοντας ότι ο 
αθλητής όταν προπονείται ή αγωνίζεται πρέπει 
να θέσει το ρομαντισμό σε αναμονή (Πηγές από 
αναζήτηση στο Internet: sex before games). Ο δις-
ολυμπιονίκης (Ατλάντα, 1996 και Σίδνεϊ, 2000) 
αμερικανός κολυμβητής Joshua «Josh» Clark Davis 
απέδωσε την αποτυχία του να προκριθεί στην Ολυ-
μπιάδα της Αθήνας (2004), στο γεγονός ότι είχε 
κάνει σεξ με τη σύζυγό του την ημέρα των προ-
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κριματικών (Orgass NF 2014). Τέλος, ο έλληνας 
16 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πολεμικών 
τεχνών Μιχάλης Ζαμπίδης (Iron Mike) δήλωσε ότι 
ακολουθεί το πρωτόκολλο «σεξ μέχρι τρεις μέρες 
πριν από τον αγώνα, για να έχει πλήρη ορμονι-
κή αποκατάσταση» (Πηγές από αναζήτηση στο 
Internet: sex before games).

Η εντελώς αντίθετη μαρτυρία είναι αυτή του 
- κατά πολλούς - καλύτερου ποδοσφαιριστή που 
έζησε ποτέ Edson Arantes do Nascimento (Πελέ) 
που δήλωσε ότι ποτέ δεν ακύρωσε σεξουαλικές 
συναντήσεις με τη σύζυγό του πριν από έναν αγώ-
να (Vendeira P 2017). Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρι-
στής της Βόρειας Ιρλανδίας George Best δήλωσε 
ότι γι’ αυτόν το σεξ το βράδυ πριν από ένα αγώνα 
ήταν μια ρουτίνα και ότι είχε σεξουαλικές επαφές 
ακόμη και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου (Pour 
PS και συν 2013, Vendeira P 2017). Η εθνική ομά-
δα ποδοσφαίρου της Ολλανδίας κατέκτησε τη δεύ-
τερη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο της Αργεντινής 
το 1978, κάποιοι από τους παίκτες της συνοδεύ-
ονταν από τις συζύγους τους και ο συντονιστής 
του τμήματος αθλητισμού του Τεχνολογικού Πα-
νεπιστημίου του Monterrey Juan Carlos Medina 
υποστηρίζει ότι αυτό (μείωση επιπέδου άγχους) 
ήταν ένας παράγοντας αλλά όχι ο καθοριστικός 
για την επιτυχία τους Vendeira P 2017). Στην ίδια 
«γραμμή» και ο προπονητής της εθνικής ομάδας 
ποδοσφαίρου της Ιταλίας για το παγκόσμιο κύπελ-
λο της Βραζιλίας το 2014 Cesare Prandelli που 
είχε δηλώσει ότι οι σύζυγοι και σύντροφοι των παι-
κτών του ήταν ευπρόσδεκτες στη Βραζιλία, γιατί 
αυτό θα μείωνε τις εντάσεις στην ομάδα, η Ιταλία 
όμως τελικά δεν προκρίθηκε στη 16αδα, αφού κα-
τέλαβε την 3η θέση του 4ου ομίλου, πίσω από την 
Κόστα Ρίκα και την Ουρουγουάη, αλλά πάνω από 
την Αγγλία (Πηγές από αναζήτηση στο Internet: 
sex before games). Η ελληνίδα ολυμπιονίκης του 
τριπλούν Χρυσοπηγή (Πηγή) Δεβετζή φέρεται να 
δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή (2012) ότι θεωρεί 
ότι «το σεξ είναι ένα πολύ καλό ανέβασμα πριν τον 
αγώνα. Οι έρευνες λένε πως τις γυναίκες, ειδικά, τις 
βοηθάει πάρα πολύ. Στους άντρες πάει ανάλογα με 
τη διάθεση» ((Πηγές από αναζήτηση στο Internet: 
sex before games). Ο βραζιλιάνος ποδοσφαιρι-
στής Romário de Souza Faria (Ρομάριο) «προ-
χώρησε» ακόμη περισσότερο αφού δήλωσε πως 
πιστεύει ότι στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών 
πρέπει να υπάρχει όρος «ο παίκτης πρέπει να κάνει 

σεξ την ημέρα πριν από το παιχνίδι και ει δυνατόν 
την ημέρα του παιχνιδιού» (Πηγές από αναζήτηση 
στο Internet: sex before games). Και ο ισραηλι-
νός ιατρός Alexander Olshanietzky το «τερμάτισε» 
αφού δήλωσε πως πιστεύει ότι «μια γυναίκα έχει 
καλύτερα αποτελέσματα στον αθλητικό ανταγωνι-
σμό μετά από οργασμό .. ιδίως άλτριες και δρομείς 
.. περισσότεροι οργασμοί, περισσότερες πιθανότητες 
μεταλλίου» (Πηγές από αναζήτηση στο Internet: 
sex before games). Τη «συμβουλή» του φαίνεται 
να ακολουθεί η αμερικανίδα ολυμπιονίκης του 
τζούντο (και αθλήτρια μικτών πολεμικών τεχνών) 
Ronda Rousey που το 2012 δήλωσε ότι «πριν τους 
αγώνες κάνει όσο περισσότερο σεξ μπορεί» (Πηγές 
από αναζήτηση στο Internet: sex before games). 

Πάντως, η πρώτη γραπτή άποψη ότι οι αθλητές 
όταν είναι νωθροί αναζωογονούνται με το σεξ, 
αποδίδεται στο Γάιο Πλίνιο τον Πρεσβύτερο (το 77 
μ.Χ.) (Orgass NF. 2014).

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και οι διορ-
γανωτές των Ολυμπιακών αγώνων διένειμαν: α) 
8.500 προφυλακτικά στην Ολυμπιάδα της Σεούλ 
(1988), β) 90.000 στην Ολυμπιάδα της Βαρκελώ-
νης (1992), γ) 15.000 στην Ολυμπιάδα της Ατλά-
ντα (1996), δ) 100.000 στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ 
(2000), ε) 130.000 στην Ολυμπιάδα της Αθήνας 
(2004), στ) 100.000 στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου 
(2008), ζ) 150.000 προφυλακτικά στην Ολυμπιάδα 
του Λονδίνου (2012) και η) 450.000 προφυλακτικά 
στην Ολυμπιάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο (2016), που 
αντιστοιχεί σε 2,5 προφυλακτικά ανά αθλητή ανά 
ημέρα και 30.000 - 110.000 προφυλακτικά ανά 
Ολυμπιάδα στις αντίστοιχες χειμερινές Ολυμπιάδες 
του 1992 (Άλμπερτβιλ), του 1994 (Λιλεχάμερ), του 
1998 (Ναγκάνο), του 2002 (Σωλτ Λέικ Σίτυ), του 
2006 (Τουρίνο), του 2010 (Βανκούβερ), του 2014 
(Σότσι) και του 2018 (Πιεονγκτσάνγκ) (Πηγές από 
αναζήτηση στο Internet: sex before games).

Μερικοί αθλητές των τελευταίων Ολυμπια-
κών αγώνων (όπως η δις-ολυμπιονίκης τερματο-
φύλακας της αμερικανικής ομάδας ποδοσφαίρου 
Hope Solo, ο βρετανός αθλητής του πινγκ-πονγκ 
Matthew Syed και ο αμερικανός ακοντιστής 
Breaux Greer)15 και παρά την προτροπή της ολυ-
μπιονίκη κολυμβήτριας Dara Torres πως «ότι συμ-
βαίνει στο Ολυμπιακό Χωριό, παραμένει στο χωριό» 
(Πηγές από αναζήτηση στο Internet: sex before 
games), παραδέχτηκαν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
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δεν είναι μόνον ένα στάδιο για παγκόσμια ρεκόρ 
και μετάλλια, αφού τα τελευταία χρόνια οι σεξου-
αλικές σχέσεις είναι συνήθεις μεταξύ των αθλητών 
στο Ολυμπιακό Χωριό (Vendeira P 2017).

Τέλος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας 
Daily Mail, στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου (2012), 
οι 5 πιο ερωτικές αποστολές ήταν: η Ουκρανία, οι 
ΗΠΑ, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Σουηδία και τα 
5 πιο ερωτικά αθλήματα ήταν: ο στίβος, το beach 
volley, η κολύμβηση, η ενόργανη γυμναστική και το 
τρίαθλο (Πηγές από αναζήτηση στο Internet: sex 
before games).

Κατ’ αρχάς, το σεξ εκτός από την απόλαυση της 
συμμετοχής προσφέρει ενίσχυση της ανοσίας, βελ-
τίωση των προτύπων ύπνου, μείωση της αρτηρια-
κής πίεσης, προώθηση της καλής καρδιακής υγεί-
ας και ανακούφιση από το στρες (Pour PS και συν 
2013).

Οι William Masters και Virginia Johnson πε-
ριέγραψαν το 1966 τις 4 φάσεις του κύκλου της 
ανθρώπινης σεξουαλικής ανταπόκρισης, που συμ-
βαίνουν η μία μετά την άλλη με προοδευτικό τρό-
πο: α) τη φάση έξαψης (excitement phase), β) 
τη φάση επιπέδου (plateau phase), γ) τον οργα-
σμό (orgasm phase) και δ) τη φάση διαχωρισμού 
(resolution phase), δηλαδή τη περίοδο προσαρμο-
γής (refractory period), που το σώμα επιστρέφει 
στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας του 
(Orgass NF 2014, Vouyoukas E 2011).

Έχοντας υπόψη ότι η φυσιολογική σεξουαλική 
επαφή ενός παντρεμένου ζευγαριού καταναλώνει 
περίπου 25-50 θερμίδες (4 θερμίδες ανά λεπτό), 
δηλαδή το ενεργειακό ισοδύναμο της ανόδου σκα-
λοπατιών 2 ορόφων, που μπορούν να αποκαταστα-
θούν με την κατανάλωση 10 γραμμαρίων σοκολά-
τας κουβερτούρα, είναι αμφίβολο ότι το σεξ την 
προηγούμενη νύχτα θα επηρέαζε τις εργαστηρια-
κές εξετάσεις απόδοσης (Boone T, και Gilmore S. 
1995, Vendeira P 2017, Πηγές από αναζήτηση στο 
Internet: sex before games). Έτσι, σύμφωνα με τις 
δημοσιεύσεις των Warren Johnson (1986), James 
Thornton (1990), Tommy Boone και T. Gilmore 
(1995), M. Trantham (2004) και Eleftherios 
Vouyoukas (2011), η δύναμη και της αντοχή των 
καμπτήρων μυών του χεριού στη μέτρηση μέγιστου 
δραγμού, η ισορροπία, ο χρόνος αντίδρασης, η αε-
ρόβια ισχύς σε άσκηση ανόδου σκάλας και η δο-

κιμασία αντοχής σε διάδρομο, δεν επηρεάστηκαν 
σε μετρήσεις μετά σεξουαλική δραστηριότητα την 
προηγούμενη νύχτα και μετά (ολιγοήμερη) αποχή 
(Boone T, και Gilmore S 1995, Johnson WR 1986, 
Thornton J 1990, Trantham, M 2004, Vouyoukas 
E 2011). Ο Eleftherios Vouyoukas μάλιστα κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι η σεξουαλική δραστηρι-
ότητα δεν επιβάρυνε την αθλητική δραστηριότητα 
περισσότερο από μια συνεδρία γιόγκα, αλλά και 
ότι επιπλέον υπήρχε και μια πιθανή μακροπρόθε-
σμη ευεργετική επίδρασή της στην αθλητική από-
δοση (Vouyoukas E 2011). Ο πρώην διευθυντής 
του Ινστιτούτου Kinsey (Institute for Research in 
Sex, Gender, and Reproduction), John Bancroft, 
υποστηρίζει ότι η σεξουαλική επαφή τη νύχτα πριν 
από ένα μεγάλο αγώνα δε βλάπτει την αθλητική 
απόδοση γιατί η περίοδος προσαρμογής είναι από 
20 λεπτά για τους εφήβους μέχρι και 24 ώρες για 
τους μεσήλικες και οι υψηλού επιπέδου αθλητές 
είναι υγιείς νέοι (Vendeira P 2017). Ο Martin Pupis 
δημοσίευσε (2010) ότι το 90% των βαδιστών και 
δρομέων μακρών αποστάσεων πίστευε ότι το σεξ 
12 ώρες πριν δεν επηρεάζει την επίδοση αντοχής 
(Pupis M και συν2016). Τέλος, οι J. Sztajzel και M. 
Periat δημοσίευσαν (2000) ότι διαπίστωσαν υψη-
λότερες τιμές καρδιακού ρυθμού στο 5ο και στο 10ο 
λεπτό της περιόδου ανάνηψης μετά μέγιστη δοκι-
μασία σε εργομετρικό ποδήλατο, στις μετρήσεις 
μέχρι και 2 ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή (εύ-
ρημα που δε διαπίστωναν στις μετρήσεις μετά 10 
ώρες), που υποδηλώνει ότι η ικανότητα ανάκτησης 
ενός αθλητή θα μπορούσε να επηρεαστεί εάν είχε 
σεξουαλική επαφή μέχρι και 2 ώρες πριν από έναν 
αγώνα (Sztajzel J και συν 2000). Όσον αφορά την 
ηρεμία και χαλάρωση που προσφέρει το σεξ (και 
που κάνει τους άνδρες να καπνίζουν ένα τσιγάρο, 
να γυρίζουν από την άλλη πλευρά και αμέσως μετά 
να κοιμούνται), και αυτά δεν αποτελούν συνήθως 
θέμα για την επόμενη ημέρα (Sztajzel J και συν 
2000). Η ηρεμιστική επίδραση του οργασμού όμως 
θα μπορούσε να είναι και επιβλαβής αφού, κατά 
τους Samantha McGlone και Ian Shrier, υπάρχει 
ένα βέλτιστο επίπεδο σχέσης εγρήγορσης/άγχους 
(alertness/anxiety) πριν από έναν αγώνα και ένα 
κακό αποτέλεσμά του θα μπορούσε να προκύψει 
είτε από υπερβολική ανησυχία είτε από αδιαφορία. 
Εάν οι αθλητές είναι αγχωμένοι και ανήσυχοι τη 
νύχτα πριν τον αγώνα, τότε το σεξ μπορεί να είναι 
περισπασμός χαλάρωσης. Εάν είναι ήδη χαλαροί 
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ή έχουν ελάχιστο ενδιαφέρον για σεξ το βράδυ 
πριν το παιχνίδι, τότε ένας καλός ύπνος είναι το 
μόνο που χρειάζονται. Πάντοτε όμως πρέπει να τη-
ρούνται οι ατομικές προτιμήσεις και η ρουτίνα και 
η προηγούμενη νύχτα πριν από αγώνα δεν είναι 
μια καλή στιγμή για δραστικές αλλαγές ρουτίνας 
(McGlone S και Shrier I 2000, Vendeira P 2017).

Όσον αφορά το ρόλο των ορμονών στη σχέση 
σεξουαλικής και αθλητικής δραστηριότητας, με 
γνωστό ότι η τεστοστερόνη είναι η ορμόνη τόσο της 
σεξουαλικής επιθυμίας όσο και της επιθετικότητας, 
υπάρχει η θεωρία ότι η σεξουαλική απογοήτευση 
λόγω αποχής οδηγεί σε αυξημένη επιθετικότητα, η 
οποία σε ορισμένα αθλήματα θα μπορούσε να είναι 
επωφελής (Stefani LG και συν 2016, Vendeira P 
2017). Ο καθηγητής ενδοκρινολογίας του Πανε-
πιστημίου της L’Aquila, Emmanuele Jannini, όμως 
υποστηρίζει ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι 
πολύ χαμηλά σε μερικούς αθλητές με μακρόχρονη 
(3 μήνες) αποχή από το σεξ και υψηλά σε άνδρες 
που είναι σεξουαλικά ενεργείς και θεωρεί ότι αυτό 
μπορεί να είναι ένα αθλητικό πλεονέκτημα.13 Έτσι 
προτείνει οι αθλητές που χρειάζονται περισσότερο 
τη συγκέντρωση να αποφεύγουν το σεξ και αυτοί 
που η λίγο επιπλέον επιθετικότητα μπορεί να κάνει 
τη διαφορά νίκης ή ήττας, να έχουν μια πλήρη και 
ικανοποιητική σεξουαλική επαφή το βράδυ πριν 
από τον αγώνα (Vendeira P 2017).

Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι ο οργασμός στις 
γυναίκες εμποδίζει την απελευθέρωση του νευρο-
πεπτιδίου «substance Ρ» που δρα ως διαβιβαστής 
άλγους και έτσι το σεξ μπορεί να καταπολεμήσει 
τον πόνο των μυών τους (Vendeira P 2017).

Τέλος, η ωκυτοκίνη (oxytocin), που αναφέρεται 
ως «ορμόνη της αγάπης» και απελευθερώνεται και 
στα δύο φύλα με το αγκάλιασμα, το άγγιγμα και 
τον οργασμό, προκαλεί συναισθήματα ικανοποίη-
σης, ηρεμίας και ασφάλειας, που θα μπορούσαν να 
είναι επωφελή σε ορισμένες αθλητικές δραστηρι-
ότητες (Orgass NF 2014, Pupis M και συν 2016).

Υπάρχουν όμως και παράγοντες που σχετίζονται 
με τη σεξουαλική συμπεριφορά όπως η ώρα της 
ημέρας, η συχνότητα και η διάρκεια της σεξουα-
λικής δραστηριότητας, η διατροφή, η κόπωση, το 
άγχος και οι εξατομικευμένες ανταποκρίσεις, που 
μπορεί να επηρεάσουν την αθλητική απόδοση 
(McGlone S και Shrier I 2000). Για παράδειγμα, 

η καρδιακή συχνότητα και η αρτηριακή πίεση εί-
ναι διαφορετικοί εάν το σεξ είναι με σύζυγο 5-10 
ετών, σε σύγκριση με ένα νέο σύντροφο ή σε πε-
ρίεργο περιβάλλον, γι’ αυτό το σεξ με ένα σταθερό 
σύντροφο θα μπορούσε να είναι η καλύτερη επιλο-
γή για την ημέρα πριν από το παιχνίδι, αλλά και με 
αυτόν, η προηγούμενη μέρα μπορεί να γίνει αρκετά 
«εκρηκτική» (Vendeira P. 2017). Αθλητές της Ολυ-
μπιάδας του Λονδίνου υποστήριξαν ότι «οι σχέ-
σεις μιας νύχτας (one-night stands) θα μπορούσαν 
να μεταβάλουν την απόδοση ενός παίκτη, επειδή οι 
συναισθηματικές καταστάσεις φθείρουν περισσότε-
ρο από τις φυσικές καταστάσεις», αλλά γι’ αυτό, ο 
διευθυντής των New York Yankees, Casey Stengel 
έχει τη γνώμη ότι «δεν είναι το σεξ που καταστρέφει 
αυτούς τους τύπους αλλά που ξενυχτούν ψάχνοντάς 
το» ((Vendeira P. 2017). Στην ίδια «γραμμή» και η 
διευθύντρια Αθλητιατρικής του Εθνικού Αυτόνο-
μου Πανεπιστημίου του Μεξικού Maria Cristina 
που υποστηρίζει τη σύνεση και τη μετριοπάθεια: 
«κάθε αθλητής ή παίκτης, επαγγελματίας ή ερασιτέ-
χνης, μπορεί να κάνει σεξ, αν πάει νωρίς στο κρεβά-
τι, ενυδατώνεται και αποφεύγει τα ποτά και τα τσι-
γάρα» (Vendeira P. 2017). Το ίδιο υποστηρίζει και 
ο σεξουαλικός σύμβουλος Ian Kerner: «ένας από 
τους λόγους που πολλοί αθλητές αποφεύγουν το 
σεξ το βράδυ πριν από το παιχνίδι δεν είναι εξαιτίας 
του ίδιου του σεξ, αλλά λόγω όλων όσων συμβαί-
νουν γύρω από αυτό: πάρτι, χορός, φαγητό, ποτό, 
κάπνισμα ... Δεν υπάρχει κάτι λάθος στο καλό, υγιές 
και άνετο σεξ, αλλά πρέπει να σιγουρευτείτε ότι στη 
συνέχεια θα πάτε στο κρεβάτι και θα πάρετε έναν 
καλό νυκτερινό ύπνο» (Vendeira P. 2017).

Τέλος, πέραν της φυσιολογίας υπάρχει και η 
ψυχολογία και η νοοτροπία του αθλητή και όπως 
ο διευθυντής επιμόρφωσης του Peak Performance 
της NYC, Dan Trink υποστηρίζει: «εάν ένας αθλη-
τής σκέφτεται ότι το σεξ θα έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις στο παιχνίδι του, σίγουρα αυτό θα γίνει, ακρι-
βώς όπως ο αθλητής που σκέφτεται ότι δένοντας 
τα παπούτσια του τρεις φορές, ενώ στέκεται σε ένα 
πάγκο, φορώντας τις αγαπημένες του μπλε κάλτσες, 
θα βελτιώσει το παιχνίδι του, που πιθανώς επίσης θα 
γίνει» (Vendeira P. 2017).

Τελικά, το σεξ ως μια φυσική ανθρώπινη συ-
μπεριφορά που εξυπηρετεί μια ποικιλία κοινωνι-
κής και φυσιολογικής λειτουργίας, που κυμαίνεται 
από την ανταμοιβή έως την αναπαραγωγή, αποτε-
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λεί σημαντική πρακτική στο δυτικό κόσμο εξαιτίας 
των ευεργετικών και ευχάριστων αποτελεσμάτων 
του (Pour PS και συν 2013, Vouyoukas E 2011, 
Vendeira P. 2017). Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι 
με υγιή σεξουαλική ζωή έχουν περισσότερη αυτο-
πεποίθηση και αυτοεκτίμηση και εργάζονται καλύ-
τερα (Pour PS και συν 2013, Vendeira P. 2017). Το 
σεξ λοιπόν πριν από τους σημαντικούς αγώνες δεν 
πρέπει να απαγορεύεται στους αθλητές αφού δεν 

υπάρχουν υποστηρικτικές αυτού μελέτες της τεκ-
μηριωμένης ιατρικής (Mohaghegh S 2016, Stefani 
LG και συν 2016), πρέπει να ενθαρρύνεται όμως η 
τριάδα «Σεβασμός - Συνέπεια - Σύνεση» και οπωσ-
δήποτε να αποφεύγεται σε λιγότερο από 2 ώρες 
πριν από τον αγώνα (Vendeira P. 2017). Και όπως 
είπε ο Woody Allen: «δε ξέρω την ερώτηση, αλλά 
το σεξ είναι σίγουρα η απάντηση» (Πηγές από ανα-
ζήτηση στο Internet: sex before games).
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